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Intellego tecknar exklusivt distributionsavtal med 
DuoMed Group för tre europeiska marknader, 
garanterar intäkter på minst 1 MEUR under en 
tvåårsperiod

Intellego Technologies AB (publ) (”Intellego” eller ”Bolaget”) tecknar ett exklusivt 
distributionsavtal inom healthcare-marknaden, med DuoMed Group för länderna 
Storbritannien, Danmark och Nederländerna, med möjligheten att utöka avtalet. Avtalet gäller 
vissa av Bolagets UVC-dosimetrar, 254nm och LED.

DuoMed har ett väletablerat försäljnings- och marknadsföringsnätverk i åtta europeiska länder 
gällande medicintekniska produkter och utrustning som främst används inom sjukvården. Förutom 
Storbritannien, Danmark och Nederländerna, vilket det innevarande avtalet avser, har DuoMed 
också möjlighet att inom nio månader utöka avtalet till att gälla kringliggande europeiska länder. 
Förutsatt att avtalet utökas skulle Intellego garanteras ytterligare 0,5 MEUR under avtalsperioden, 
vilket skulle garantera minst 1,5 MEUR i intäkter till Intellego.
Leveranser påbörjas omgående.
 
Om DuoMed Group
DuoMed Group ( ) är en ledande distributör av medicintekniska https://www.duomedgroup.com/
produkter och sjukhusmaterial i Europa. Bolaget omsätter ca 120 MEUR och har över 300 
anställda. Huvudkontoret är beläget i Nederländerna.

Kontakter

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Claes Lindahl, vd Intellego Technologies AB
E-post: claes.lindahl@intellego-technologies.com
Telefon: +46 735 344 634

https://www.duomedgroup.com/
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Om oss

Intellego Technologies utvecklar och tillverkar färgindikatorer som visar effekten av bestrålning 
med bland annat osynligt ultraviolett ljus, UV-ljus. Färgindikatorer används globalt inom till 
exempel desinfektionsbranschen, solskyddsindustrin och tillverkningsindustrin. Intellegos 
indikatorer har utvecklats från bolagets patenterade fotokromatiska bläck vilket kan anpassas till 
olika våglängder av ljus och olika tillämpningsområden inom en mängd olika industrier. Intellego 
Technologies grundades 2011, har huvudkontor i Stockholm och är noterat på Nasdaq First North 
Growth Market.
 
Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market Stockholm är Eminova 
Fondkommission AB | 08-684 211 10 | adviser@eminova.se

Intellegos webbplats https://intellego-technologies.com/sv/
Prenumerera på Intellegos pressutskick: https://intellego-technologies.com/sv
/pressmeddelanden/
Intellego på Twitter: https://twitter.com/IntellegoT

Denna information är sådan information som Intellego Technologies är skyldigt att offentliggöra enligt 
EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons 
försorg, för offentliggörande den 2022-04-05 16:56 CEST.

Bifogade filer

Intellego tecknar exklusivt distributionsavtal med DuoMed Group för tre europeiska marknader, 
garanterar intäkter på minst 1 MEUR under en tvåårsperiod

mailto:adviser@eminova.se
https://intellego-technologies.com/sv/
https://intellego-technologies.com/sv/pressmeddelanden/
https://intellego-technologies.com/sv/pressmeddelanden/
https://twitter.com/IntellegoT
https://storage.mfn.se/cf2f0b42-dcdb-47c7-972d-0424974e361e/intellego-tecknar-exklusivt-distributionsavtal-med-duomed-group-for-tre-europeiska-marknader-garanterar-intakter-pa-minst-1-meur-under-en-tvaarsperiod.pdf
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